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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang  

        Pernikahan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus 

memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun 

kenyataannya, tidak semua  orang berprinsip demikian, dengan berbagai 

alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan bisa diterima masyarakat, 

pernikahan seringkali tidak dihargai kesakralannya. Pernikahan merupakan 

sebuah media yang mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga
1
 . 

pernikahan di Indonesia terdiri dari pernikahan yang sah, maupun pernikahan 

yang tidak sah ataupun siri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang    Perkawinan (UU Perkawinan) perkawinan adalah sah, apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 

itu
2
. Sedangkan nikah bawah tangan atau pernikahan siri, adalah pernikahan 

yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak 

dicatatkan dikantor pegawai pencatat perniakahan. Istilah siri berasal dari 

bahasa arab sirra, israr yang berarti rahasia. Nikah siri, menurut arti katanya 

pernikahan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia. Yang 

dianggap sah menurut agama tetapi melanggar ketentutan pemerintah. 

kemudian berakibat kepada anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut 
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yaitu tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari 

ayahnya. 

      Pernikahan siri tidak mengingkari adanya hubungan darah dan 

keturunan antara ayah biologis dan anak itu sendiri. Begitu juga ayah atau 

bapak alami tidak sah menjadi wali untuk menikahkan anaknya apabila anak 

tersebut perempuan
3
 . Hal ini membawa konsekuensi, terhadap anak yang 

dilahirkan dari nikah siri dan juga zina, secara hukum, negara tidak 

mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya. Hal tersebut antara lain 

akan terlihat dari akta kelahiran sianak. Dalam akta kelahiran anak yang lahir 

dari pernikahan siri tercantum bahwa telah dilahirkan seorang anak bernama 

siapa, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal 

kelahiran ibu (menyebut nama ibu saja, tidak menyebut nama ayah si anak). 

Demikian diatur dalam pasal 55 ayat 2 huruf a PP No. 37 tahun 2007 tentang 

pelaksanaan UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (PP 

Pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan ).  

 Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 

272 dijelakan bahwa anak yang dilahirkan diluar nikah (antara gadis dan 

jejaka) yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi 

ia tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan pernikahan 

yang sah dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina dan anak sumbang
4
.  
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Sedangkan anak diluar nikah yang tidak diakui adalah anak yang termasuk 

dalam kelompok anak zina dan anak sumbang. 

 Sedangkan dalam islam dijumpai tentang pembagian hak anak, namun bukan 

berarti islam telah melakukan diskriminasi terhadap anak yang telah 

dilahirkan. Prinsip islam tegas bahwa status anak yang dilahirkan adalah 

fitrah, dan  islam tidak membedakan status anak yang dilahirkan. Di islam 

sendiri juga  mengatur lalu lintas hubungan darah atau nasab anak manusia.  

 Mengenai status anak diluar nikah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap 

mempunyai hubungan keturunan atau nasab dengan ibu dan keluarga ibunya
5
 

.      Tanggung jawab atas keperluannya, baik materil ataupun spiritual adalah 

tanggung jawab ibu dan keluarga ibunya saja. Demikian pula dengan hak 

waris mewarisi. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam menetapkan, 

apakah anak diluar nikah dapat dinasabkan dengan bapaknya atau tidak
6
. 

  Seperti yang dijelaskan didalam UU Perkawinan dalam bab IX pasal 42 

sampai 43
7
 . dalam pasal 42 dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang 

dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang 

dilahirkan diluar perkawinan, merupakan anak luar nikah dan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ( pasal 43 

UU ayat 1 perkawinan ). Artinya sianak tidak mempunyai hubungan hukum 

dengan ayahnya, baik yang berkenaan dengan pendidkan ataupun warisan. 
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 Dalam UU Perkawinan pasal 43 ayat (2) dikatan bahwa kedudukan anak luar 

nikah selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Akan tetapi 

sampai saat ini peraturan pemerintah yang disebut belum juga diterbitkan . 

Peraturan Pemeritah Nomor 9 tahun 1975 merupakan peraturan pelaksanaan 

uu tersebut tetapi tidak mengatur mengenai status anak tersebut. Anak luar 

nikah tersebut tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sehingga ia tidak 

akan mempunyai hubungan baik secara hukum maupun kekerabatan dengan 

bapaknya. Sehingga secara yuridis formal ayah tidak wajib memberikan 

nafkan kepada anak itu, walaupun secara biologis anak itu adalah anaknya 

sendiri, jadi hubungan kekerabatan hanya berlangsung secara manusiawi 

bukan secara hukum. Akan tetapi kemudian Mahkamah Konstitusi melalui 

putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) 

UU Perkawinan menyatakan anak yang lahir diluar nikah mempunyai 

hubungan hukum dengan ayah biologis, tak lagi hanya kepada ibu dan 

keluarga ibu. Impliksi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentunya 

memiliki implikasi positif dan negatif. 

    Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga menceminkan prinsip persamaan 

dihadapan hukum ( equality before the law ) sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi : “setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepasian hukum yang adil serta perlakuan yang 

sama dihadapan hukum.” Schltma, merumuskan pandangannya tentang 

unsur-unsur dan asas-asas negara hukum yang meliputi 5 hal, salah satu 

diantaranya adalah prisip persamaan dihadapan hukum, berlakunya 
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persamaan ( simmilia simmilius/aquality before the law) dalam negara hukum 

bermakna bahwa pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau 

kelompok tertentu. Didalam prinsip ini terkandung (a) adanya jaminan 

persamaan sebagai semua orang dihadapan hukum dan pemerintah, (b) 

tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua 

warga negara. Dengan demikian hukum harus memberi perlindungan dan 

kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan 

hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan diluar 

pernikahan yang sah menurut Undang-Undang. 

   Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 

membahas permasalahan tersebut dengan judul “ Akibat Hukum Anak Yang 

Dilahirkan Diluar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 43 Ayat 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 ”. 

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan sebagai  

berikut 

1. Bagaimana akibat Hukum anak yang lahir di luar perkawinan setelah    

Putusan   Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ? 

2. Apa saja hambatan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VII/2010 dan bagaimana cara mengatasinya ? 

 



6 
 

 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui  akibat hukum yang timbul  terhadap anak yang lahir di 

luar perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010   

 2. Untuk mengetahui hambatan apakah yang terjadi dalam pelaksanaan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan cara 

mengatasinya. 

 

D. Manfaat 

         Manfaat penulisan ini tidak hanya di tujukan bagi penulis sendiri, namun 

juga   bagi masyarakat luas, Oleh karena itu, manfaat penelitian ini di 

kelompokkan menjadi 2(dua), yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

                  Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk menambah 

wawasan di bidang hukum,khususnya tentang permasalahan status anak 

yang dilahirkan diluar perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010. Selain itu, untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di bidang Ilmu 

Hukum.serta, dapat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti 
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selanjutnya yang berminat untuk mengkaji, mengevaluasi dan menganaisis 

kembali kehidupan anak yang lahir diuar nikah. 

     2  .Manfaat praktis  

         Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan putusan bagi 

pengadilan    yang menangani perkara persidangan dalam kasus anak di luar 

kawin, juga dapat di pahami oleh masyarakat bagaimana status anak luar 

kawin itu. 

E. Sistematika penulisan 

      Penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut: 

     BAB     I    Pendahuluan. 

Dalam bab ini akan membahas latar belakang masalah, yaitu apa yang 

melatar belakangi penulis mengangkat judul ini . Rumusan masalah , 

yaitu hal-hal yang menjadi permasalahannya. Tujuan Penulisan , yaitu 

maksud dari penulis menulis skripsi. Manfaat penelitian, yaitu apa 

yang menjadi manfaatnya bagi penulis dan pembaca. 

BAB    II Tinjauan Umum tentang Perkawinan. Dalam bab ini akan membahas   

tentang pengertian perkawinan   menurut UU Nomor 1 Tahun 

1974,pengertian perkawinan menurut KUH perdata, menguraikan , 

pengertian anak luar perkawinan, pembagian jenis anak luar 

perkawinan, kedudukan anak di luar perkawinan. 
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BAB    III  Metode Penelitian 

Metode Penelitian yaitu metode yang digunakan oleh penulis dalam     

mengkaji atau meneliti suatu hal, yang meliputi tipe penelitian, 

metode pendekatan, sumber data yang  diperoleh, pengumpulan data 

dan analisis data. 

BAB  IV   Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam bab ini akan membahas mengenai jalannya Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 dan urutan Putusan tersebut 

serta membahas akibat hukum anak yang lahir di luar perkawinan 

pasca keluarnya putusan tersebut dan hambatan apa saja dalam 

pelaksanaan Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 

2010 dan bagaimana cara mengatasinya. 

 BAB  V   Penutup 

                  Bab ini memuat kesimpulan,saran,daftar pustaka atas hal yang di bahas    

dan di uraikan dalam bab-bab sebelumnya sebagai hasil analisis 

penulisan atas permasalahan dalam skripsi ini. 

 

 

 

 


